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WŁAŚCIWOŚCI 
● łączy doskonałe właściwości 
smarne z dobrą ochroną przed 
korozją 
● dzięki wysokiej temperaturze 
zapłonu nadaje się szczególnie 
do stosowania w całym szeregu 
operacji produkcyjnych 
● charakteryzuje się wysoką 
wytrzymałością na ściskanie 
● charakteryzuje się długą 
trwałością użytkową dzięki 
wysokiej odporności na 
ścieranie 
 
SKŁAD 
● stałe substancje poślizgowe 
● spoiwa organiczne 
● rozpuszczalniki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termoutwardzalna powłoka przeciwcierna 
 
 
ZASTOSOWANIE 
● Ślizgowe powłoki połączeń typu metal/metal, charakteryzujące się ruchami w 
zakresie od wolnych do umiarkowanie szybkich i wysokimi obciążeniami. 
● Nadaje się do trwałego smarowania par ciernych, charakteryzujących się wysokimi 
naprężeniami ściskającymi i niskimi prędkościami przesuwu, a także do stosowania 
tam, gdzie z przyczyn technicznych lub ze względu na ryzyko zabrudzenia niemożliwe 
jest stosowanie oleju lub smaru.   
● Stosowana z powodzeniem do powlekania zapadek wyłączników bezpieczeństwa, 
sprężyn gaźników, tulei sprzęgieł tulejowych w samochodach ciężarowych, kół 
zębatych oraz elementów samochodowych pasów bezpieczeństwa, a także części 
składowych zamka bagażnika samochodowego. 
● Stosowana do pokrywania śrub, sworzni i dźwigni w ciągnikach i maszynach 
budowlanych.  
 
 
TYPOWE WŁASNOŚCI 
Informacja dla autorów specyfikacji: Podane poniżej wartości nie są przeznaczone do wykorzystania przy 
sporządzaniu specyfikacji produktu. 
Przed przystąpieniem do sporządzania specyfikacji dotyczącej tego produktu prosimy skontaktować się z 
lokalnym przedstawicielem firmy Dow Corning.  
 

Norma* Test Jednostka Wynik 
 
 
 
 
ISO 2811 
 
 
 
 
 
 
 
ASTM-D2625 
ASTM-D2714 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISO/R 1456 
 

 
kolor 
 
Gęstość 
gęstość w temp. 20°C 
 
Temperatura 
zakres temperatur roboczych 
 
Wytrzymałość powłoki na obciążenie, 
ochrona przed zużywaniem, trwałość 
użytkowa 
wytrz. powłoki na nacisk wg Falex  
LFW-1, ruch obrotowy1 
F=2860N1 
n=72 obr/min, v=7,9 m/min1 
liczba obrotów x1000 do µ=0,1 
LFW-1, ruch oscylacyjny1 
F=900N1 
częstotliwość=89,5 oscylacji/min1 
liczba oscylacji do µ=0,08 
 
Ochrona przed korozją 
Próba w mgle solnej 

 
 
 
 
g/ml 
 
 
°C 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
godz. 

 
szaroczarny 
 
 
1,11 
 
 
-70 do +250 
 
 
 
 
12500 
b=298000* 
p=126000* 
s=149000* 
 
b=90000* 
p=245000* 
s=306000* 
 
 
 
18 
 

1. * b = powierzchnia niepokryta, p = powierzchnia fosforanowana, s = powierzchnia piaskowana. 

 



SPOSÓB UŻYCIA 
Sposób nakładania 
Powierzchnie ślizgowe przeznaczone 
do pokrycia powłoką przeciwcierną 
należy uprzednio dokładnie odtłuścić i 
pozostawić do wyschnięcia. Powłokę 
przeciwcierną należy dokładnie 
wymieszać, a następnie nakładać 
metodą natrysku, zanurzania, 
rozpylania odśrodkowego lub przy 
użyciu pędzla. 
Powierzchnie ślizgowe należy 
pokrywać możliwie jednorodną i 
cienką warstwą.  
 
Czas schnięcia na powietrzu: 
12 godzin w temperaturze 20°C. 
Suszenie w podwyższonej 
temperaturze: 
10 minut w temperaturze 170°C lub 
5 minut w temperaturze 200°C. 
 
Do rozcieńczania powłoki 
przeciwciernej można stosować 
rozcieńczalnik MOLYKOTE® L 13.  
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Przed jedzeniem, piciem lub paleniem 
tytoniu należy umyć ręce. Unikać 
kontaktu produktu ze skórą lub 
oczami. Ostrzeżenia zamieszczone na 
etykiecie produktu odnoszą się 
również do jego pozostałości w 
pojemniku.  
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 
PRODUKTU NIE SĄ DOŁĄCZANE DO 
PRODUKTU.  
PRZED ROZPOCZĘCIEM 
UŻYTKOWANIA NALEŻY 
PRZECZYTAĆ KARTY DANYCH 
DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO 
UŻYTKOWANIA PRODUKTU ORAZ 
ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ 
UMIESZCZONYCH NA 
POJEMNIKACH ETYKIET 
OSTRZEGAWCZYCH, 
ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE 
DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO 
UŻYTKOWANIA PRODUKTU ORAZ 
INFORMACJE DOTYCZĄCE 
ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA I 
ŚRODOWISKA.  
KARTY DANYCH DOTYCZĄCYCH 
BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 
PRODUKTU MOŻNA OTRZYMAĆ OD 
LOKALNEGO PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO FIRMY DOW 
CORNING. 
 

OKRES PRZYDATNOŚCI 
DO UŻYTKU I 
PRZECHOWYWANIE 
W przypadku przechowywania w 
oryginalnych zamkniętych 
pojemnikach, okres przydatności 
powłoki przeciwciernej MOLYKOTE 
D 3484 do użytku wynosi 60 miesięcy 
od daty produkcji. 
 
DOSTĘPNE OPAKOWANIA 
Produkt jest dostępny w pojemnikach 
o różnej standardowej wielkości. 
Szczegółowe informacje na temat 
wielkości pojemników można uzyskać 
w najbliższym punkcie sprzedaży 
produktów firmy Dow Corning lub od 
dystrybutora produktów firmy Dow 
Corning. 
 
OGRANICZENIA 
Niniejszy produkt nie został 
przebadany pod kątem przydatności do 
zastosowań medycznych lub 
farmaceutycznych ani nie jest 
przedstawiany jako produkt nadający 
się do tego typu zastosowań. 
 
INFORMACJE 
DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ 
DLA ZDROWIA I 
ŚRODOWISKA  
Firma Dow Corning posiada szeroko 
rozgałęzioną organizację ds. 
Zarządzania Produktami oraz dostępny 
w każdym regionie zespół specjalistów 
ds. Ochrony Zdrowia, Środowiska i 
Egzekwowania Przepisów, których 
zadaniem jest udzielanie klientom 
firmy wszelkich informacji w zakresie 
bezpieczeństwa użytkowania 
produktów. 
 
Aby uzyskać więcej informacji na ten 
temat, należy skontaktować się z 
lokalnym przedstawicielem firmy Dow 
Corning. 
 
 

INFORMACJE 
DOTYCZĄCE GWARANCJI 
– PROSIMY O DOKŁADNE 
ZAPOZNANIE SIĘ Z ICH 
TREŚCIĄ 
Informacje zawarte w niniejszym 
dokumencie oferowane są w dobrej 
wierze i w przekonaniu o ich 
dokładności. Jednak ze względu na to, 
że warunki i sposoby użytkowania 
naszych produktów znajdują się poza 
naszą kontrolą, informacji zawartych 
w niniejszym dokumencie nie należy 
wykorzystywać w zastępstwie 
wykonywanych przez klienta testów, 
których celem jest upewnienie się, czy 
produkty firmy Dow Corning są 
bezpieczne, skuteczne i nadają się 
całkowicie do zamierzonego użytku.       
 
Wyłączna gwarancja udzielana przez 
firmę Dow Corning ogranicza się do 
zagwarantowania, że produkt spełnia 
obowiązujące w chwili wysyłki 
specyfikacje handlowe określone przez 
firmę Dow Corning. Wyłączne 
zadośćuczynienie i jedyna 
odpowiedzialność firmy Dow Corning 
z tytułu naruszenia gwarancji 
ogranicza się do zwrotu ceny zakupu 
lub do wymiany produktu, którego 
właściwości okażą się różne od 
gwarantowanych. Firma Dow Corning 
w sposób jednoznaczny nie udziela 
żadnych innych wyraźnych lub 
dorozumianych gwarancji dotyczących 
przydatności do konkretnego celu lub 
przydatności do sprzedaży. O ile firma 
Dow Corning nie przekaże 
użytkownikowi swojego produktu 
ściśle określonego, sporządzonego na 
piśmie i właściwie podpisanego 
potwierdzenia przydatności tego 
produktu do konkretnego użytku, 
firma Dow Corning nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody uboczne lub wtórne. 
Proponowane zastosowania nie 
powinny być uważane za zachętę do 
naruszania jakichkolwiek konkretnych 
praw patentowych. 
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